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BEHANDLINGEN 
LEVER HELT OP TIL 
NAVNET 
En lille tur i bilen tager det mig til Brabrand, og klinikken ses
med det samme, idet bygningen er ny, hyggelig og indbydende at 
se på. 

Lige så indbydende er det at komme ind i klinikken, hvor man 
bliver mødt med et smil af Maria Bansov. 

Som kun 19-årig har Maria Bansov åbnet egen klinik, men 
trods den unge alder formår hun at udstråle en selvsikkerhed 
inden for faget, der svarer til en, som har mange års erfaring, 
og efter en kort snak går behandlingen i gang. 

Jeg starter med at få et fodbad, hvorefter jeg får en fodbe-
handling. Herefter går turen til et behandlingsrum ved siden af. 
Maria Bansov undskylder gulvets udseende – havde hun ikke 
sagt noget, så havde jeg ikke lagt mærke til det, men det er 
igen hendes perfektionisme, der slår igennem – alt skal 
bare være i orden. Det er forfriskende at mærke dén en-
tusiasme.

Her får jeg den skønneste massage på ryg og skuldre. 
Jeg mærker fordelen af at være lidt uden for byen, da her 
er helt ro til virkelig at fordybe sig i afslapningen. 

Behandlingen slutter af med en ansigtsbehandling, hvor 
Maria Bansov kort forklarer om de forskellige produkter, 
så der igen bliver tid til at nyde behandlingen og roen. Ef-
ter en ansigtsmaske er behandlingen færdig, og jeg kan 
virkelig mærke, at jeg har været Maria Bansovs førstepri-
oritet under alle behandlinger. Jeg har følt mig vel-
kommen og går fra klinikken med fornyet energi – 
og en stor optimisme, da Maria Bansovs positive 
holdning og den måde, hun virkelig brænder for tin-
gene, smitter af. 

Som jeg nævnte i starten, så levede behandlin-
gen helt op til navnet, den skulle blot have heddet 
“en hel dag i himlen”, da man nemt kunne have fort-
sat med Maria Bansovs behandlinger. Jeg kan 
varmt anbefale alle at tage et par timer ud af kalen-
deren og forkæle sig selv med denne lækre behand-
ling.  
Luksusbehandlingen “1/2 dag i himmelen” koster 
1.055 kr.

Kosmetolog Maria Bansov
www.mariabansov.dk
Tlf.: 8626 2603

Q’S 
MALENE 
TESTER

1/2 DAG I 
HIMMELEN 

Maria Bansov 
har i en alder 
af kun 19 
år åbnet sin 
egen klinik.

Kosmetologens unge alder har skabt en del overskrifter i aviserne.

“1/2 dag i himmelen” får 
kunden til at glemme alt 
om en stresset hverdag.


